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Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  засідання Вченої ради ГАО               
07.11.2019 р.    № 13 
м. Київ 
 
Учену раду ГАО НАН України в складі 25 чоловік затверджено Постановою  
Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України від 4 липня 2017 р. 
(протокол № 5) зі змінами. 
 
ПРИСУТНІ: 15  членів Ученої ради  –  акад. НАН України  Я.С. Яцків (голова 
Вченої ради), к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук (заступник голови Вченої ради), к.ф.-м.н. 
Л.М. Свачій  (учений секретар Ученої ради),  чл.-кор. НАН України  
Н.Г.Щукіна, чл.-кор. НАН України Л.С. Пілюгін, д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, 
к.ф.-м.н. І.Б. Вавилова,  к.ф.-м.н. А.А. Василенко, к.ф.-м.н. О.А. Велесь, к.ф.-
м.н. М.М. Медведський, к.ф.-м.н. С.М. Осіпов,  к.т.н. І.І. Синявський, к.ф.-
м.н. В.К. Тарадій, к.ф.-м.н. Б.О. Шахов, В.Л. Костюченко 
 
                                           ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 
1. Про запит на відкриття НДР «Визначення забруднення повітря 
аерозольними частинками in situ і за супутниковими даними для 
інформування населення» за програмно-цільовою та конкурсною тематикою 
НАН України − Цільова програма НАН України «Аерокосмічні спостереження 
довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент 
проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-PLANET/UA)  (наук. керівник: 
к.т.н. М.Г. Сосонкін; термін виконання: лютий−грудень 2020 р.; код програмної 
класифікації видатків:  6541230 (прикладні дослідження)) 
(доповідає М.Г. Сосонкін). 
 
2. Короткі звіти про закордонні відрядження працівників ГАО НАН України 
(доповідають М.М. Медведський і О.В. Захожай). 
 
3. Розгляд кандидатур співробітників ГАО НАН України для членства в МАС   
(індивідуальні члени й члени-юніори). 

4. Уточнення назви кандидатської дисертації м.н.с. відділу фізики субзоряних та 
планетних систем ГАО НАН України О.М. Іванюка  
(доповідає Я.В. Павленко). 
 
5. Розгляд ухвал конкурсної комісії ГАО НАН України щодо претендентів на за-
міщення вакантних посад завідувача АКІОЦ  і  завідувача відділу астрометрії та 
космічної геодинаміки ГАО НАН України  
(доповідають С.Г. Кравчук, О.А. Велесь, М.М. Медведський). 
 
6. Різне: оголошення від РМУ ГАО НАН України (доповідає О.В. Компанієць); 
про участь ГАО НАН України в проєкті PLATO (доповідає акад. НАН України 
Я.С. Яцків); інші поточні справи Обсерваторії. 

                                  --------------------------------------------------------------- 
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1. СЛУХАЛИ:  Розгляд запиту на відкриття НДР «Визначення забруднення 
повітря аерозольними частинками in situ і за супутниковими даними для 
інформування населення» за програмно-цільовою та конкурсною тематикою 
НАН України − Цільова програма НАН України «Аерокосмічні спостереження 
довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент 
проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-PLANET/UA)  (наук. керівник: 
к.т.н. М.Г. Сосонкін; термін виконання: лютий−грудень 2020 р.; код 
програмної класифікації видатків:  6541230 (прикладні дослідження) ) 
 
 Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. НАН України   Я.С. Яцків 
надав слово М.Г. Сосонкіну. 
 М.Г. Сосонкін докладно розповів про запит на відкриття НДР 
«Визначення забруднення повітря аерозольними частинками in situ і за 
супутниковими даними для інформування населення» за програмно-цільовою та 
конкурсною тематикою НАН України − Цільова програма НАН України 
«Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки 
як національний сегмент проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-
PLANET/UA)  (наук. керівник: к.т.н. М.Г. Сосонкін; термін виконання: 
лютий−грудень 2020 р.; код програмної класифікації видатків:  6541230 
(прикладні дослідження)).  
 В обговоренні питання взяв участь акад. НАН України  Я.С. Яцків.  
 
  
УХВАЛИЛИ: За результатами голосування членів Ученої ради («за» — 15) 
підтримати подання запиту на відкриття НДР «Визначення забруднення 
повітря аерозольними частинками in situ і за супутниковими даними для 
інформування населення» за програмно-цільовою та конкурсною тематикою 
НАН України − Цільова програма НАН України «Аерокосмічні спостереження 
довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент 
проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-PLANET/UA)  (наук. керівник: 
к.т.н. М.Г. Сосонкін; термін виконання: лютий−грудень 2020 р.; код 
програмної класифікації видатків:  6541230 (прикладні дослідження)).  
 
 
 
2. СЛУХАЛИ:  Короткі звіти про закордонні відрядження працівників ГАО 
НАН України  М.М. Медведського та О.В. Захожай. 
 

Акад. НАН України  Я.С. Яцків  надав слово в.о. завідувача відділу аст-
рометрії та космічної геодинаміки ГАО НАН України к.ф.-м.н. М.М. Медведсь-
кому. 

М.М. Медведський  прозвітував про своє відрядження (20 − 26 жовтня 
2019 р.)  до м. Штутгарт, Німеччина;  мета відрядження: участь у міжнародній 
науковій конференції «ILRS Technical Workshop 2019» (представлено постер у 
співавторстві з Д. Совгут). 

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків  надав слово с. н. с. відділу субзоряних і 

планетних систем ГАО НАН України к.ф.-м.н. О.В. Захожай. 
О.В. Захожай  прозвітувала  про два своїх відрядження:  16−20  вересня 

2019 р. до Шемахинської астрофізичної обсерваторії (Азербайджан) для участі в 
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міжнародній науковій конференції  «Physics of Stars and Planets:   Atmospheres, 
Activity, Magnetic fields» (зроблено усну доповідь) та 20 жовтня − 01 листопада   
2019 р.  до Астрономічного інституту  ім. Макса Планка (Німеччина) для спіль-
них досліджень.  

 
  

УХВАЛИЛИ: Інформацію про закордонні відрядження працівників ГАО НАН 
України М.М. Медведського та О.В. Захожай узяти до відома. 
 
 
 
3. СЛУХАЛИ:   Розгляд  кандидатур наукових працівників  ГАО НАН України 
щодо членства в МАС  (індивідуальні члени й члени-юніори). 

Акад. НАН України  Я.С. Яцків  повідомив  поточну інформацію щодо 
членства в МАС і надав слово завідувачці відділу позагалактичної астрономії та 
астроінформатики ГАО НАН України к.ф.-м.н. І.Б. Вавиловій. 

І.Б. Вавилова  проінформувала,   що відділ запропонував кандидатуру 
Д.В.Добричевої як індивідуального члена МАС та кандидатури  О.О. Торбанюк, 
М.Ю. Василенка, О.В. Компанієць і  М.О. Соболенко  як членів-юніорів МАС. 
 

Акад. НАН України  Я.С. Яцків   надав слово керівникові  відділу атмо-
сферної оптики та приладобудування ГАО НАН України к.т.н. І.І. Синявському. 

І.І. Синявський   повідомив,   що відділ запропонував  кандидатуру 
Ю.Ю.Юхимчук  як члена-юніора МАС. 

 
 
УХВАЛИЛИ:  За результатами голосування  членів  Ученої ради   («за»  —  15) 
підтримати  кандидатуру  Д.В. Добричевої   як  індивідуального члена  МАС  та 
кандидатури О.О. Торбанюк, М.Ю. Василенка, О.В. Компанієць, М.О. Соболен-
ко та Ю.Ю. Юхимчук  як членів-юніорів МАС. 
 
 
 
4. СЛУХАЛИ:  Уточнення теми кандидатської дисертації м.н.с. відділу фізики 
субзоряних та планетних систем ГАО НАН України О.М. Іванюка.  
 

Акад. НАН України  Я.С. Яцків надав слово керівникові відділу фізики 
субзоряних та планетних систем ГАО НАН України д.ф.-м.н. Я.В. Павленкові. 

Я.В. Павленко  обґрунтував потребу уточнити  тему кандидатської ди-
сертації м. н. с. відділу фізики субзоряних та планетних систем ГАО НАН Ук-
раїни О.М. Іванюка, а саме: замінити формулювання теми «Хімічний склад та 
властивості F-, G-, K-зір із аналізу синтетичних спектрів» на «Хімічний склад та 
властивості F-, G-, K-зір — кандидатів на наявність планетних систем». 
 
 
УХВАЛИЛИ: За результатами голосування членів Ученої ради («за» — 15) за-
твердити уточнену тему кандидатської дисертації м. н. с. відділу фізики субзо-
ряних та планетних систем ГАО НАН України О.М. Іванюка: «Хімічний склад 
та властивості F-, G-, K-зір — кандидатів на наявність планетних систем». 
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5.  
а) СЛУХАЛИ:  Про затвердження ухвали конкурсної комісії ГАО НАН 
України щодо рекомендації кандидатури кандидата фізико-математичних наук 
М.М.Медведського на заміщення вакантної посади завідувача відділу 
астрометрії та космічної геодинаміки ГАО НАН України за підсумками 
конкурсу.  
 

Голова Вченої ради ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків 
надав слово голові конкурсної комісії ГАО НАН України к.ф.-м.н. 
С.Г.Кравчукові. 

С.Г. Кравчук нагадав присутнім про конкурс на заміщення вакантної 
посади завідувача відділу астрометрії та космічної геодинаміки, оголошений 
ГАО НАН України останнім часом. Далі доповідач проінформував, що на цей 
конкурс подала документи одна особа: к.ф.-м.н. М.М. Медведський. Після цього 
С.Г. Кравчук розповів про засідання конкурсної комісії Обсерваторії                
07 листопада 2019 р., де розглянуто документи претендента на вакантну посаду 
та проведено співбесіду з ним, і озвучив ухвалу цього засідання  конкурсної 
комісії ГАО НАН України:  професійний рівень Медведського Михайла 
Михайловича відповідає посаді завідувача відділу астрометрії та космічної 
геодинаміки ГАО НАН України.  

С.Г. Кравчук звернувся до членів Ученої ради ГАО НАН України з 
проханням затвердити ухвалу засідання конкурсної комісії Обсерваторії 
(протокол № 4 від 07.11.2019 р.). 

 
 
УХВАЛИЛИ:   
За результатами  голосування членів Ученої ради ГАО НАН України  («за» − 14,   
«утр.» − 1) затвердити ухвалу конкурсної комісії ГАО НАН України щодо 
підсумків конкурсу і рекомендувати кандидатуру 
                                      кандидата фізико-математичних наук  
                                      Медведського  Михайла Михайловича  
на заміщення вакантної посади завідувача відділу астрометрії та космічної 
геодинаміки ГАО НАН України, взявши до відома, що подання дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора наук заплановано на 2023 р. 
 
 
 
б)  СЛУХАЛИ: Про затвердження ухвали конкурсної комісії ГАО НАН 
України щодо рекомендації кандидатури кандидата фізико-математичних наук 
О.А. Велеся на заміщення вакантної посади завідувача відділу «Астрокосмічний 
інформаційно-обчислювальний центр» ГАО НАН України за підсумками 
конкурсу.  
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово голові конкурсної комісії 
ГАО НАН України к.ф.-м.н. С.Г. Кравчукові. 

 
С.Г. Кравчук нагадав присутнім про конкурс на заміщення вакантної 

посади завідувача відділу «Астрокосмічний інформаційно-обчислювальний 
центр», оголошений ГАО НАН України останнім часом. Далі доповідач 
проінформував, що на цей конкурс подала документи одна особа: к.ф.-м.н. 
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О.А.Велесь. Після цього С.Г. Кравчук розповів про засідання конкурсної 
комісії Обсерваторії 07 листопада 2019 р., де розглянуто документи претендента 
на вакантну посаду та проведено співбесіду з ним, і озвучив ухвалу цього 
засідання  конкурсної комісії ГАО НАН України:  професійний рівень Велеся 
Олександра Анатолійовича відповідає посаді завідувача відділу 
«Астрокосмічний інформаційно-обчислювальний центр»  ГАО НАН України.  

С.Г. Кравчук звернувся до членів Ученої ради ГАО НАН України з 
проханням затвердити ухвалу засідання конкурсної комісії Обсерваторії 
(протокол № 4 від 07.11.2019 р.). 

 
Акад. НАН України  Я.С. Яцків надав слово  к.ф.-м.н. О.А. Велесю. 
О.А. Велесь виступив з презентацією, докладно розповівши про напрями 

роботи відділу «Астрокосмічний інформаційно-обчислювальний центр»  ГАО 
НАН України.  

Виступивши, О.А. Велесь відповів на запитання І.Б. Вавилової. 
В обговоренні питання взяв участь акад. НАН України Я.С. Яцків. 
 
 

УХВАЛИЛИ:  
За результатами  голосування членів Ученої ради ГАО НАН України  («за» − 14,   
«утр.» − 1) затвердити ухвалу конкурсної комісії ГАО НАН України щодо 
підсумків конкурсу і рекомендувати кандидатуру 
                                      кандидата фізико-математичних наук  
                                       Велеся  Олександра Анатолійовича  
на заміщення вакантної посади завідувача відділу «Астрокосмічний 
інформаційно-обчислювальний центр» ГАО НАН України, взявши до відома, 
що подання дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук заплановано 
на 2023 р. 

 
 
 

6.  Різне. 
 
а) СЛУХАЛИ:  Оголошення від РМУ ГАО НАН України.  
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків  надав слово голові Ради молодих 
учених Обсерваторії О.В. Компанієць.  
 О.В. Компанієць виступила з коротким повідомленням щодо бажання  
студентів астрономічних кафедр вишів спілкуватися з працівниками ГАО НАН 
України стосовно тем їхніх майбутніх бакалаврських і магістерських робіт 
тощо. 
 В обговоренні питання взяв участь акад. НАН України Я.С. Яцків.   
 
 
 
б) СЛУХАЛИ:  Про участь ГАО НАН України в проєкті PLATO.  

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків  коротко розповів про європейський 

проєкт «PLAnetary Transits and Oscillations of stars»,  PLATO 
(https://sci.esa.int/web/plato/-/42276-summary) —  космічний телескоп, який за 



 6 

допомогою групи фотометрів досліджуватиме екзопланети всіх типів і розмірів 
у системах сонцеподібних жовтих та оранжевих карликів; запуск цього 
телескопа заплановано на 2026 р. Далі акад. НАН України Я.С. Яцків  сказав, 
що ГАО НАН України може стати учасницею названого проєкту, а також 
запропонував, щоб к.ф.-м.н. О.В. Захожай була її представником у проєкті 
PLATO. 

 
 

 
в) СЛУХАЛИ:  Щодо звітів з виконання НДР за  Цільовою комплексною 
програмою НАН України з наукових космічних досліджень на 2018—2022 рр.  
  
 Акад. НАН України Я.С. Яцків  проінформував про лист в ГАО НАН 
України від О. Черемниха (07.11.2019 р.) щодо надання звітів з виконання НДР 
за  Цільовою комплексною програмою НАН України з наукових космічних 
досліджень на 2018—2022 рр. і попросив керівників таких НДР надати ці звіти 
найближчим часом. 
 
 
УХВАЛИЛИ:  Інформацію про поточні справи ГАО НАН України взяти до 
відома. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова Вченої ради ГАО НАН України ________акад. НАН України Я.С. Яцків,                    
 
учений секретар Ученої ради ГАО НАН України       ________  Л.М. Свачій. 


